Carta Aberta do Presidente da Câmara Municipal de Porto Santo

Filipe Menezes de Oliveira

O Porto Santo tem vindo a ganhar notoriedade ao longo dos anos e hoje é um destino
de excelência para muitos portugueses.
O nosso concelho, com apenas uma freguesia, é um caso particular, uma vez que é uma
ilha, não confinando com nenhum outro dos dez municípios da Região Autónoma da
Madeira.
Temos particularidades, como a melhor praia de areia da Europa e uma das melhores do
mundo, somos um destino de famílias e potenciamos o turismo de saúde, que nos
distingue internacionalmente.
Somos visitados por turistas de todos os pontos do planeta, há muito que conquistamos
o coração dos portugueses que, ano após ano, repetem os nossos hotéis, os nossos
serviços, o nosso inconfundível clima. Somos o concelho que oferece praia de Janeiro a
Dezembro, o turismo de saúde e bem estar entrou nas agendas dos operadores turísticos
e as condições únicas no mundo já nos proporcionaram reconhecimento e prémios que
orgulhosamente exibimos.
O Porto Santo é a ilha da paz e da segurança. Aqui, famílias inteiras podem passar férias
sem se preocupar com o bem estar das crianças e dos seus bens pessoais, porque há
décadas que este concelho é conhecido por ser um paraíso para os que viajam com os
filhos pequenos.
O nosso município vai estar, a partir deste ano, focado na comemoração dos 600 anos
do achamento, que foi já apadrinhada pelo próprio Presidente da República, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa, estando os responsáveis autárquicos a preparar uma
efeméride à altura, ou não fosse este pedaço de terra abençoada o primeiro pisado no
Atlântico pelos descobridores.
É esta ilha que temos para descobrir todos os dias. Os problemas e anseios da
população, os seus desejos, as suas aspirações, fazem parte das nossas prioridades e é
para o conforto dos que aqui vivem e dos que nos visitam que trabalhamos na autarquia.
Vivemos o quotidiano do município durante todo o ano e conhecemos as pessoas, os
seus projetos, as suas necessidades. A vantagem de ser um concelho isolado, é que
permite que a população residente viva o seu dia a dia de forma diferente dos outros,
aqui as pontes são por mar ou por via aérea, o que faz dos portossantentes pessoas
especiais e que merecem ser olhadas de outra forma tanto pela autarquia, como pelo
Governo Regional e mesmo o Governo central.
Quero aqui deixar claro que os portossantenses são e serão sempre a nossa prioridade. É
por eles que a nossa equipa de colaboradores trabalha. Sabemos que o nosso município

é único em Portugal e que a ilha dourada vai merecer cada vez mais a preferência de
cidadãos nacionais e europeus para ser a estância de férias preferida.
As nossas águas, as nossas areias, a nossa exposição solar e o nosso solo são, e isso está
provado cientificamente, a nossa mais-valia para aquele que estou certo será o principal
sector de atividade do concelho: o turismo de saúde e bem estar.
Porque se está bem em Porto Santo.

